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AUDIÊNCIA PÚBLICA – SEGMENTO IMOBILIÁRIO – 7/2/2013 

Questões e respostas 

 

Questão 1: 

Cronograma 
Precisamos ter uma noção ainda que estimada do cronograma para iniciar preparação de 
documentos e de outro lado não anteciparmos demais de forma a evitar o seu vencimento à 
ocasião da data prevista para apresentação. 

Resposta: 
Estimamos que o Edital seja lançado no 1º semestre deste ano. 

 

Questão 2: 

Participação nos certames restrita a apenas 1(um) representante do escritório (Item 4.5.1 
do Edital) 
Por razões de segurança, poderíamos prever que até 3 (três) representantes do escritório 
possam participar garantindo que os escritórios tenham como discutir internamente qualquer 
ponto ou imprevisto que venha a ser tratado no certame combinando-se que neste caso 
apenas 01 (um) representante atue como porta-voz no momento em que se fizer necessário. 

Resposta: 
Quaisquer interessados poderão comparecer à sessão pública, porém apenas uma pessoa 
representará a sociedade. A redação do item 4.5.1 poderá ser adequada para melhor 
entendimento. 

 

Questão 3: 

Prestação de serviços Item 2.2 
Qual seria a matéria dos pareceres jurídicos? 
A Matéria dos pareceres jurídicos é sobre Alienação Fiduciária e/ou Garantia Hipotecária? 
É possível fornecer exemplos de questionamentos jurídicos que serão direcionados para os 
escritórios para elaboração de pareceres? 
A prestação dos serviços compreende apenas a formulação dos pareceres jurídicos e inserção 
no sistema do BB, ou também envolve a representação em audiências?  

Resposta: 
A matéria dos pareceres jurídicos envolverá garantias como as citadas, bem como toda e 
qualquer dúvida sobre os diversos documentos que instruem uma contratação de 
financiamento imobiliário. A prestação do serviço envolve exclusivamente a elaboração de 
pareceres e registro nos sistemas do Banco. Não haverá representação do Banco em 
demanda de natureza contenciosa.  

 

Questão 4:  

Critérios de classificação – Item 4.8.1 
Qual são os critérios de classificação e peso de cada quesito para elaboração de ranking de 
credenciamento dos escritórios? 

Resposta: 
A previsão é que os quesitos de pontuação de que trata o subitem 4.8 do Edital serão 
aplicados de acordo com as tabelas contidas no subitem 8.2 Anexo III do Edital (Documentos 
para Habilitação e Pontuação).  

 

Questão 5: 

Item 7.1 
Qual volumetria estimada (Mensal e Anual) de pareceres por escritório contratado? 
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Resposta: 
O volume estimado de demandas será divulgado juntamente coma a publicação do Edital de 
credenciamento.  

 

Questão 6: 

Referente ao edital de credenciamento de sociedades de advogados para prestação de 
serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, na área consultiva imobiliária, ao Banco 
do Brasil S.A, gostaríamos de saber se vocês possuem algum checklist dos  documentos, 
certidões entre outros que irão necessitar análise. 

Resposta: 
Não. Caberá à contratada analisar o documento recebido para apreciação, em todos os seus 
aspectos formais e riscos jurídicos, além de abordar alguma questão específica formulada.  

 

Questão 7: 

Esclarecer se a audiência pública para apresentação do novo modelo de contratação de 
sociedades de advogados para apresentação de serviços advocatícios e técnicos de natureza 
jurídica, na área consultiva imobiliária, ao Banco do Brasil S.A., será restrita ao Distrito 
Federal, ou terá abrangência nacional. 

Resposta: 
A contratação de sociedades de advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos 
de natureza jurídica, na área consultiva imobiliária, ao Banco do Brasil S.A., terá abrangência 
nacional. 

 

Questão 8: 

Garantia  (Item 6.5 do Edital) 
A minuta do edital prevê caução em dinheiro ou fiança bancária ou seguro garantia no valor 
de 5% do valor estimado do contrato. 
Ponderamos que já estão previstos mecanismos contratuais como por exemplo as cláusulas 
10, 12 e 17 do Contrato que inclusive poderão ser aperfeiçoadas e/ou detalhadas para maior 
segurança e a sua exigência deverá trazer custos adicionais para os escritórios. 
Também lembramos que instituições financeiras privadas não tem exigido garantia dando por 
suficiente a inclusão de cláusulas contratuais em que o credenciado se responsabiliza por 
prejuízos de qualquer natureza desde que comprovados. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 9: 

Gerenciador de processos (Contrato, cláusulas 4.4 e 5) 
Está prevista a utilização do sistema Gerenciador de processos para a operação e também 
para o monitoramento dos indicadores de eficiência. Como não temos evidência de que 
esteja funcionando registramos nossa preocupação que este sistema esteja em condições 
normais de operação no momento em que se iniciar a vigência dos novos contratos. 
Recomendamos que sejam feitos testes imediatos com os escritórios atuais credenciados 
e/ou definição e detalhamento de fluxo e controles alternativos. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 10: 
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Acordo de Nível de Serviço (Contrato, 5) 
Dado que a utilização de indicadores de eficiência é recente, e pretende-se utilizá-la inclusive 
na instauração de processo administrativo contra escritórios que não atingirem o nível 
mínimo de eficiência, recomendamos implementar a sua utilização em caráter experimental 
ao menos por um período inicial a fim de se avaliar resultados e possíveis imprevistos antes 
de se fixar o patamar de nível 9 como mínimo aceitável. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 11: 

Vedação de copiar toda e qualquer operação, dados informações e documentos (Contrato, 
cláusula 8.5) 
Em nossa opinião, esta cláusula deve prever situações em que o escritório necessita copiar 
informações e documentos para desenvolver seu trabalho comprometendo-se aos cuidados 
de sigilo das informações e inclusive comprometendo-se também a devolvê-los ou expurgá-
los ao final do trabalho ou do contrato. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 12: 

Redistribuição de consultas em função da performance do escritório 
Embora não previsto no Edital, entendemos oportuno avaliar a possibilidade de ao longo da 
vigência do contrato, redirecionar as solicitações de pareceres para outro escritório em 
função de sua performance ou outra razão de conveniência. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 13: 

O critério de terceirização vai ser local, sendo consideradas as particularidades de regiões e 
cidades? 

Resposta: 
A pontuação e todas as exigências envolvem informação de qualquer estado da Federação. Os 
serviços a serem distribuídos são oriundos de todos os estados da Federação.  

 

Questão 14: 

Um escritório de São Paulo pode receber documentos do Pará para analisar? 

Resposta: 
Sim. Os contratados vão atender às demandas de qualquer estado da Federação. 
Esclarecemos que o BackOffice é centralizado em São Paulo, de onde partirão todas as 
solicitações para os contratados. 

 

Questão 15: 

Como será feita a uniformização de entendimento entre escritórios? 

Resposta: 
Após ser detectada a divergência de entendimento, serão enviadas orientações aos 
contratados, em tempo hábil, visando à uniformização de entendimento. 
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Questão 16: 

O BB está se estruturando no Imobiliário. Qual a perspectiva de incremento das operações do 
Banco na área de crédito imobiliário? 

Resposta: 
O volume estimado de demandas será divulgado juntamente com a publicação do Edital de 
credenciamento. 

 

Questão 17: 

Os escritórios preencherão qualificação das partes? 

Resposta: 
Não. Não há essa previsão no Edital. 

 

Questão 18: 

Qual a volumetria de pareceres que serão terceirizados? 

Resposta: 
O volume estimado de demandas será divulgado juntamente com a publicação do Edital de 
credenciamento. 

 

Questão 19: 

Como será efetuada a compatibilização de pareceres emitidos por escritórios distintos, com 
divergência de opiniões entre eles? 

Resposta: 
Após ser detectada a divergência de entendimento, serão enviadas orientações aos 
contratados, em tempo hábil, visando à uniformização de entendimento. 

 

Questão 20: 

O Jurídico tem que ser local. Tendo em vista que, após o Banco ter terceirizado os escritórios 
à distância, passou a ser condenado visto que as contestações são genéricas e não específicas. 
Para analisar uma carteira imobiliária cada cidade tem a sua particularidade, sendo o 
escritório local, este tem mais facilidade de análise. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 21: 

Possibilidade de fornecimento de certidões para pontuação por empresas para as quais os 
advogados associados já prestaram serviços no ramo imobiliário. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 22: 

Possibilidade de utilização de certidões destinadas aos advogados associados e não apenas 
aos escritórios. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 23: 
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Possibilidade de emissão, pelas empresas clientes, de uma certidão para cada processo no 
qual houve atuação do escritório ou do advogado associado. 

Resposta: 
Suas considerações serão analisadas conjuntamente com as demais sugestões advindas da 
audiência pública. 

 

Questão 24: 

No que tange ao quesito 2 do Edital, questiona-se: 
a) Para pontuação neste quesito podemos entender que serão pontuados os profissionais que 
integram a sociedade, na condição de sócio, empregado ou associado, ou somente pontuam 
os profissionais que compõem a sociedade na condição de sócio ou associado? 
 
b) Quanto ao diploma de maior qualificação, como o doutorado por exemplo, sabendo-se que 
não há certificação de “Doutorado em Direito Imobiliário” qual seria o critério de aceitação 
dos diplomas de maior qualificação? 
 
c) O quesito 2 dispõe que cada advogado somente poderá receber a pontuação referente a 
apenas um diploma (será considerado o título de maior pontuação). No entanto, não estipula 
quantos profissionais poderão pontuar neste quesito, não havendo, portanto, pontuação 
máxima para o quesito. 
 
d) Considerando que a pontuação trazida no Edital como forma de avaliar tecnicamente cada 
sociedade é estabelecida de forma proporcional e equitativa, para cada qualificação que se 
pretende pontuar, no caso do quesito acima mencionado não trazer uma pontuação extra 
máxima, não haveria prejuízo à isonomia, razoabilidade e proporcionalidade objetivada pela 
avaliação técnica? 
 
e) A ausência de estipulação máxima de pontuação extra, não abriria a possibilidade de 
alguma sociedade suprir sua eventual deficiência em todos os demais quesitos, apenas 
contratando advogados para participação no certame licitatório? 

Resposta: 
a) A previsão é que a pontuação ocorra apenas para sócios. 
 
b) O critério de pontuação será reavaliado. 
 
c) De acordo com a previsão, não existe limitação de quantidade de profissionais, desde que 
seja sócio.  
 
“d” e “e”) O critério de pontuação poderá ser reavaliado. 

 

Questão 25: 

Com relação aos atestados, a pontuação extra será atribuída aos mesmos apresentados para 
pontuação do caput do quesito, ou seja, dentre os 5 ou 2 atestados apresentados, aqueles 
que contiverem e informação de que atuou no número de ações mencionadas com o valor 
mencionado no quesito, além da pontuação normal receberá também o ponto extra? 

Resposta: 
O ponto extra não é por atestado, mas pelo somatório dos pareceres constantes dos 
atestados.  

 

Questão 26: 

A vedação da divulgação da condição de prestador de serviço do Banco do Brasil inclui a 
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informação em material institucional do escritório da relação de clientes atendidos?  
(A vedação está na Cláusula 8.3 do Contrato - Anexo I) 

Resposta: 
Sim. Está prevista essa vedação. 

 

Questão 27: 

Subitem 3.1.1 do Edital: o licitante terá que comprovar a quantidade de cartórios de 
distribuição? 

Resposta: 
Não há necessidade de comprovar a quantidade de cartórios de distribuição. Porém, se 
houver mais de um cartório na praça, deverão ser apresentadas certidões de todos os 
cartórios da praça. 

 

Questão 28: 

Subitem 2.2 do Edital: Prova de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, referente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Edital. 
Pergunta-se: O alvará municipal com o número da inscrição municipal e objeto, serve como 
prova? 

Resposta: 
Não. Deve ser apresentado documento específico fornecido pelo Poder Público Municipal que 
comprove a inscrição da empresa no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC).  

 

Questão 29: 

Será dada aos interessados no credenciamento a oportunidade de apresentar, certidões e 
demais documentos solicitados, cópia simples seguido de original para autenticação da 
Comissão Permanente de Licitação, conforme art. 32º da Lei nº 8.666/93? 

Resposta: 
Sim, desde que o interessado apresente o original e a cópia do documento para autenticação 
pela Comissão de Credenciamento. 

 

Questão 30: 

Quanto à apresentação de certidões emitidas pela OAB. Pergunta-se: Qual é o prazo máximo 
que será aceito para emissão desta certidão? Serão 90 dias? 

Resposta: 
A certidão deverá estar dentro do prazo de validade quando da data marcada para a abertura 
dos envelopes. Se não houver esse prazo no documento, será considerada válida certidão 
com até 90 dias, a partir da data da emissão. 

 

Questão 31: 

Quanto à apresentação de atestados de prestação de serviços. Pergunta-se: 
a) o atestado deverá ser averbado na OAB? 
b) o atestado deverá ser de serviço prestado ou de serviço em vigor? 

Resposta: 
a) Não é necessária a averbação do atestado na OAB. 
b) Ambos os atestados serão aceitos, desde que contenham todas as informações exigidas 
pelo Edital. 

 

Questão 32: 

No quesito que versa sobre os títulos de MBA, especialização, mestrado ou doutorado na área 
de direito imobiliário consta que apenas os sócios pontuarão. Nesse item os advogados 
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associados e/ou advogados empregados não pontuarão? 

Resposta: 
A previsão é que apenas os sócios pontuem. 

 

Questão 33: 

Qual é o critério utilizado para estabelecer a contratação de apenas 2 (duas) sociedades de 
advogados? A contratação de um número reduzido de sociedades para todo o território 
nacional não seria temerário por prejudicar a qualidade dos serviços com manifesto prejuízo 
para administração? 

Resposta: 
A quantidade de sociedades a serem contratadas, divulgada no Edital, é um número inicial, 
que poderá ser acrescido na medida da execução do contrato, conforme a necessidade do 
Contratante. O critério utilizado para estabelecer esse número inicial de contratados foi o 
volume estimado de demandas. 

 

Questão 34: 

Qual o valor orçado da licitação para a incidência da garantia? 

Resposta: 
O valor estimado do contrato, com base no volume estimado de demandas, será divulgado 
juntamente com a publicação do Edital de credenciamento. 

 

Questão 35: 

O anexo III, nos subitens 7.1 e 7.2, estabelece a exigência de apresentação de certidões 
negativas e de regularidade da sociedade de advogados e de seus advogados-sócios. Em 
relação aos associados não existe nenhuma previsão quanto à apresentação dos referidos 
documentos na fase de habilitação. Tais documentos em relação aos associados serão 
exigidos somente na fase de contratação? 

Resposta: 
Os documentos descritos nos subitens 7.1 e 7.2 do Anexo IV do Edital referentes aos demais 
advogados (empregados e associados) serão exigidos somente na fase de contratação. O 
Edital poderá ser ajustado para melhor entendimento.  

 

Questão 36: 

Suponha que um escritório possua sede em São Paulo e uma filial no Rio de Janeiro. Pergunta-
se: O licitante deverá apresentar somente os documentos de sua sede  relativos  à 
regularidade fiscal, tais como prova de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica, 
CND do INSS, entre outros, ou também necessita apresentar os documentos da filial? Há 
necessidade de comprovar regularidade da filial na respectiva seccional da OAB?  

Resposta: 
A comprovação da regularidade fiscal da empresa constante no pedido de credenciamento, 

sede ou filial, está prevista para ocorrer na forma do Anexo III do Edital, subitem 2 - 

Regularidade Fiscal. Eventuais ajustes redacionais poderão ser feitos para melhor 

entendimento. 

 

Questão 37: 

O atestado emitido pelo extinto Banco Nossa Caixa S/A (CNPJ 43.073.394/0001-01), 
instituição financeira que foi sucedida pelo Banco do Brasil S/A, poderá ser considerado para 
atingir a pontuação máxima na área consultiva imobiliário? 

Resposta: 
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Desde que o atestado contenha todas as informações exigidas no Edital, pode ser aceito para 
comprovação na aplicação dos quesitos de pontuação. 

 

Questão 38: 

Qual o motivo e o fundamento legal para exigir o reconhecimento de firma nos atestados de 
capacidade técnica?   

Resposta: 
A exigência do reconhecimento de firma do emitente nos atestados tem o objetivo de 
proporcionar uma maior segurança jurídica à documentação a ser entregue, em relação à 
autenticidade do signatário do atestado. 

 

Questão 39: 

Em qual local do sítio do Banco do Brasil estarão disponibilizadas as respostas das consultas 
efetivadas por todos os interessados? 

Resposta: 
As respostas a todos os questionamentos recebidos, por escrito ou apresentados verbalmente 
durante a audiência, serão divulgadas no endereço http://www.bb.com.br/editaislicitacoes, 
no link Licitações Centralizadas. 

 

Questão 40: 

Quais as regiões abrangidas para que possamos fazer as opções? 

Resposta: 
O credenciamento será realizado a nível nacional. Não há previsão de opção por região 
geográfica. 

 

Questão 41: 

Qual o Centro de Serviços de Logística – CSL? 

Resposta: 
Ainda não está definido qual CSL será o regente do certame. 

 

Questão 42: 

Os processos para análise serão retirados e devolvidos nas agências solicitantes ou terá uma 
centralizadora?  

Resposta: 
A previsão é que as solicitações de serviços pelo contratante assim como a entrega dos 
pareceres pelo contratado sejam realizados por sistema automatizado do Banco. 

 

 

 


